
  حیات وحش به همنقرض شد اتامکان بازگشت حیوان

 اند بها پیش منقرض شدههسال کهرا تواند گرگ تاسمانی و ماموت پشمالو می کهاست  یک شرکت آمریکایی مدعی شده

 .حیات وحش بازگرداند

 شدهاي جانوري منقرضهگونهخبرنگاران جوان، دانشمندان در تالش براي بازگرداندن  نقل از باشگاه ر بهگزارش حکیم مه به

 سال آینده 10  را در پنج تا شدهمنقرض يند دو گونهنتوامی محققان یک شرکت نوپاي آمریکایی اطمینان دارند که ؛ستنده

 .ندنطبیعت بازگردا به

دف را دنبال این ه در جریان است رج چرچ، متخصص علوم ژنتیک آمریکاییجسرپرستی  به ین شرکت آمریکایی کها يپروژه

  حیات وحش بازگرداند.  به 2027 بتواند ماموت پشمالو را تا سال کند کهمی

  

از  دار کهاي را براي بازآفرینی گرگ تاسمانی یا تیالسین، یک جانور کیسهملبورن پروژه مچنین با کمک دانشگاها ههآن

  .انداست، شروع کرده منقرض شده 1930  هده

  



  چگونگی انجام کار

 ياي بنیادي را از گونههندسی معکوس است؛ دانشمندان سلول، مهروش مورد نظر محققان براي بازیابی جانوران منقرض شده

 از فناوري ویرایش ژن استفاده ،شدهاي منقرضهبراي بازگرداندن گونه گیرند و سپسمی دارد اي مشابهاندي که ايزنده

  .داردرا ماموت پشمالو  اي مشابهاندي فیل آسیایی است که ،حیوان فعلیکنند. براي ماموت پشمالو، نزدیکترین می

مادرش  ياز کیسه ستند کهمشغول کار روي یک نوزاد این حیوان ه اي گرگ تاسمانی نیز، این گروهاندي براي دستیابی به

  .است شده دارينگه ،اي در ملبورنموزهدر الکل  داخلو در  شده بیرون آورده

و سالم باشد تا بتوان آن را با دقت و  کافی دست نخورده اندازه به اي است کهانیافتن دي ،مانع براي دانشمندانترین بزرگ

شود یا می تکها تکههاي آنانمیرند، ديوقتی حیوانات می بازسازي کرد. مشکل این است که ،اصل تا حد امکان نزدیک به

  .دشوار است ،ترتیب درست ا بههم قرار دادن اینکنار ه ؛شودتر تقسیم میاي کوتاههرشته به

حفظ تنوع زیستی،  تواند بهمی شدهبازگرداندن حیوانات منقرض است هار کردبن الم، یکی از بنیانگذاران این شرکت اظه

  .کمک کند ،اهدست انسان به و خنثی کردن صدمات ایجاد شده اي تحلیل رفتههبومبازیابی زیست

ر دو زدایی از هند و انقراضاهر دو نقشی کلیدي در محیط زیست خود داشتتاسمانی ه گرگپشمالو و  ماموت است هوي گفت

 ،)اهاز غیبت این گونه خأل اکولوژیکی پدید آمده در اثر( بوم تخریب شدهتأثیر مثبتی بر این زیست این قابلیت را دارد که ،گونه

  .دتواند دانش جلوگیري از انقراض موجودات دیگر را ارتقا دهتحقیقات ما می .باشد داشته

  خطرات چیست؟

در  ماموت زنده گوید فرآیند ایجاد یک بچهتاریخ طبیعی، می شناس تکاملی در موزهریج، زیستمنتقدانی مانند ویکتوریا ه

 مراهه تواند خطراتی را براي حیوانات دیگر بهمید شو در یک فیل جایگزین کاشته ،شدهجنینی با ژن ویرایش صورتی که

باشد و سپس زایمان کند. این  حامله ماه 22  مدت شود باید به استفاده قرار است براي انجام این پروژه باشد. فیلی که داشته

  ت.اجمی اسوت نیز فرآیندي کامالً تهمتفا کند و حمل یک گونهبراي فیل مادر خطراتی را ایجاد می پروسه

اي مانند معرفی مجدد گونه داند کهکس نمییچه ا معتقدند کههدانند. آنزدایی را غیراخالقی میرخی از منتقدان فکر انقراضب

ر ه م است کهمه د داشت. درك این نکتهتأثیري خواه چه نزده سال است در زمین پرسه 4000  بیش از ماموت پشمالو که

  .د بوداست نخواه قبالً بوده آنچه اي مشابهنسخه باشد، ایجاد شده این شیوه به حیوانی که

قرار است اتفاق بیفتد خلق یک موجود  زدایی وجود ندارد و فرآیندي کهنام انقراض چیزي به اعتقاد دارند که مخالفان پروژه

اید شما آن را از دست داده .است از بین رفته؛ است وقتی چیزي منقرض شد، منقرض شده گویندمیا هکامالً جدید است. آن

  .اي از آن را برگردانیدتوانید نسخهمیفقط و 
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